
Årsmöte Sverok Västerbotten 2013

Vi vill bjuda in dig och din förening till ett årsmöte som vi hoppas på att ska bli något extra! Mötet kommer att 
hållas på Munkvikens lägergård under två dagar, där vi förutom mötet även kommer att spelar spel, nätverkar 
och äta middag tillsammans. Lägergården ligger i Lövånger mitt mellan Umeå och Skellefteå, på gården finns 
det en kiosk på vilken godis kan inhandlas. Under helgen kommer det finnas tid avsatt för föreningarna att 
presentera sig, sin verksamhet och vad som planeras under det kommande året.* Alla distriktets medlemmar 
får sina resor till mötet, inom distrikt ersatta.** Om du kommer med buss så ordnar Sverok med transport 
mellan busshållplatsen och möteslokalen.

Alla som kommer på mötet får göra sin röst hörd men mandaten(rösträtten) på mötet fördelas på följande vis:

o 2 ombud för föreningar upp till 25 medlemmar
 o 3 ombud för föreningar 26-50 medlemmar
 o 4 ombud för föreningar 51-75 medlemmar
 o 5 ombud för föreningar 75-100 medlemmar
 o 6 ombud för föreningar 101 medlemmar och därutöver

Antalet medlemmar baserar sig på 2012 års medlemsantal.

Inför årsmötet kommer motionskvällar att hållas både på Spelbutiken Legend i Skellefteå  och på Kulturhuset 
Klossen i Umeå, den 16 januari. Önskas du att det hålls motionskväll på annan plats i länet kan du höra av dig 
till styrelsen så kan vi se om det går att lösa. Motioner som skall behandlas på årsmötet skall skickas in senast 
den 20 januari.  

För medverkan på mötet och kringarrangemangen krävs anmälan som ska vara oss till handa senast den 20 
januari. Vid senare anmälan kan inte sovplats och mat garanteras. Anmälan görs på följande 
länk, http://simplesignup.se/private_event/17132/8807c72390. Notera att anmälan är bindande och om du 
uteblir debiteras du 100 kr. 

Tid & Plats
Anmälan: Senast den 20 januari
 Vad: Årsmöte 2013, Sverok Västerbotten.
 När: 9 Februari 2012, kl 15:00.
 Var: Munkvikens lägergård, Munkviken 130, Lövånger.

Vill du/ni nominera dig själv eller någon annan till förtroendeuppdrag inom distriktet kan du/ni höra av er 
till Valberedning@vasterbotten.sverok.se

/ Mvh Styrelsen Distrikt Västerbotten

* Tid kommer framförallt att finnas innan mötet mellan 14:00 - 14:50, men det kan även finnas tid eftermötet.
** Distriktet ersätter endast för resor inom distriktet. Undantag kan göras för deltagare med förtroende uppdrag 
inom distriktet, ex ledamöter eller revisorer

Styrelsen kommer att finnas på plats i Munkviken från kl 12, den 9/2. 
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